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N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua 
carteira. 

2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver 
divergência, avise imediatamente o fiscal. 

3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 9h. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação e verifique se as 

matérias correspondem àquelas relacionadas na etiqueta fixada em sua carteira. Qualquer problema avise imediatamente o fiscal. 
5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com 

lentes escuras, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de 
aparelhos similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, somente poderá ser 
estabelecida por intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e meia, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala de 
provas após as 11h30min. 

8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas. 
9. Preenchimento da Folha de Respostas: no caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de Respostas 

o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a resposta a 
ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre dois 
alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 
47, resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas 01 e 08). 

10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para 
leitura óptica eficiente e segura. 

11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das 
Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das 
13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para 
Anotação das Respostas” não será devolvido. 

12. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para 
Anotação das Respostas. 

13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 
14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na 

Folha de Respostas. 

 

Corte na linha pontilhada. ............................................................................................. 
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SOCIOLOGIA 
 

  Questão   01  ——————————————————— 
 

Auguste Comte (1798-1857), a quem se atribui a formulação 
do termo Sociologia, foi o principal representante e 
sistematizador do Positivismo. Acerca do pensamento 
comteano, é correto afirmar que 
 
01) considerava os problemas sociais malefícios do 

desenvolvimento econômico das sociedades industriais. 
02) teve grande influência sobre o pensamento social brasileiro 

do século XIX e início do XX. 
04) a inspiração para o método de investigação dos fenômenos 

sociais de Comte veio das ciências da natureza. 
08) era uma tentativa de constituição de um método objetivo 

para a observação dos fenômenos sociais. 
16) considerava o progresso e a evolução social um princípio 

da história humana. 
 

 

 
 
 
  Questão   02  ——————————————————— 
 

Os conceitos de consciência coletiva e de consciência 
individual são importantes à sociologia durkheimiana. Acerca 
desses conceitos, assinale o que for correto. 
 
01) No pensamento de Émile Durkheim, a consciência coletiva 

pode ser entendida como a moral vigente em uma 
determinada sociedade. 

02) Para Émile Durkheim, a consciência coletiva é algo 
diferente da soma das consciências individuais. 

04) Segundo a sociologia durkheimiana, a religião é uma 
manifestação da consciência individual. 

08) A consciência coletiva seria, para Émile Durkheim, algo 
que se impõe aos indivíduos. 

16) Para Émile Durkheim, os homens elaboram sua 
consciência individual como resultado de ideias falsas que 
eles têm a respeito de si mesmos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   03  ——————————————————— 
 

Dentre os conceitos sociológicos construídos por Max Weber 
para compreender a vida social, figura o de tipo ideal. Sobre o 
conceito de tipo ideal em Max Weber, é correto afirmar que 
 
01) representa uma construção metodológica, portanto é um 

modelo sobre o qual se constrói a análise sociológica. 
02) inexiste na realidade empírica tal qual como é retratado no 

modelo. 
04) é um recurso de análise que permite conceituar fenômenos 

e formações sociais e localizar suas manifestações na 
realidade observada.  

08) é uma ferramenta de busca de leis sociais. 
16) é denominado “ideal” por representar um objetivo que deve 

ser buscado pelas sociedades estudadas. 
 

 

 
 
 
 
 
  Questão   04  ——————————————————— 
 

“Conforme propôs Sérgio Buarque de Holanda, o país foi 
sempre marcado pela precedência dos afetos e do imediatismo 
emocional sobre a rigorosa impessoalidade dos princípios, que 
organizam usualmente a vida dos cidadãos nas mais diversas 
nações. ‘Daremos ao mundo o homem cordial’, dizia Holanda, 
não como forma de celebração, antes lamentando a nossa 
difícil entrada na modernidade refletindo criticamente sobre 
ela”. (SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: uma 
biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 17). Ao 
pensar a sociedade brasileira nos anos 1930, Sérgio Buarque de 
Holanda (1902-1982) indicou ser a cordialidade uma 
característica fundamental da sociedade local. Acerca do 
conceito de homem cordial, conforme construído por Sérgio 
Buarque de Holanda, é correto afirmar que 
 
01) indica o desapreço da sociedade brasileira pelo uso da 

violência. 
02) versa sobre a adesão da sociedade brasileira ao 

cumprimento das leis e sobre o desprezo pelo “jeitinho”. 
04) as relações pessoais extrapolam as relações privadas e 

organizam também a vida pública. 
08) a cordialidade seria algo transmitido no processo de 

socialização presente, de certa forma, na maioria dos 
brasileiros. 

16) indica a superação do passado colonial e a possibilidade de 
estruturação de uma democracia no Brasil baseada nos 
princípios de ordem e de progresso. 
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  Questão   05  ——————————————————— 
 

“Vida vida que amor brincadeira, vera 
Eles amaram de qualquer maneira, vera 
Qualquer maneira de amor vale a pena 
Qualquer maneira de amor vale amar”  

 
(Paula e Bebeto. Compositores: Milton Nascimento e Caetano 
Veloso; Intérprete: Milton Nascimento,  Álbum Minas, 1975). 
 
Em 03 de junho de 2017, foi ao ar o último episódio da 
telenovela Rock Story, produzida pela Rede Globo de 
Televisão. Ao final do capítulo, o elenco da trama, 
acompanhado de Milton Nascimento, interpretou a canção 
Paula e Bebeto, cujo trecho é citado acima. Tomando o trecho 
da letra, bem como estudos sociológicos acerca das relações 
entre indivíduo e sociedade, assinale o que for correto. 
 
01) A letra da canção sugere que diferentes arranjos amorosos 

devem ser respeitados. Essa defesa é hoje uma das pautas 
dos movimentos sociais LGBTs (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais e Travestis). 

02) A diversidade nas relações amorosas pode ser interpretada 
como expressões dos significados plurais da cultura. 

04) Estudos realizados pela antropologia comprovam que não 
existe variação na atribuição de papéis sociais de homens e 
de mulheres entre os diversos grupos humanos estudados e 
conhecidos ao longo da história. 

08) Por não gerar filhos biológicos, as relações homoafetivas 
não podem ser consideradas formas integrantes das 
relações de parentesco.  

16) Histórica e culturalmente, as relações de parentesco 
constituem alianças que ordenam a vida social e não se 
fundam, necessariamente, em laços de amor romântico.   

 

 

 
 
  Questão   06  ——————————————————— 
 

“Georg Simmel nos aponta um paradoxo fundamental da vida 
moderna: partindo do princípio de que a capacidade dos 
indivíduos de absorver informações tem um limite, à medida 
que aumenta a oferta de informações disponíveis, reduz-se 
proporcionalmente a parcela desse acervo que cada indivíduo 
pode reter.” (BOMENY, H. et al. Tempos modernos, tempos de 
Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2013, p. 107). Com 
base no trecho citado e em estudos sociológicos sobre indústria 
cultural e consumo em massa, assinale o que for correto. 
 
01) A grande disponibilidade de informação proporcionada 

pela vida moderna reflete, segundo Simmel, no aumento da 
quantidade daquilo que cada pessoa pode assimilar 
individualmente dessas informações. 

02) Uma das principais expressões da modernidade é o ritmo 
acelerado da produção industrial e cultural. 

04) O acesso à informação se converte diretamente em 
conhecimento. 

08) A vida moderna produz uma imensa quantidade de bens 
culturais e materiais que passa de novo a obsoleto em curto 
espaço de tempo. 

16) Várias teorias sociológicas admitem que as transformações 
sociais podem produzir alterações psíquicas, impactando a 
sensibilidade individual. 

 

 

 
 
 

  Questão   07  ——————————————————— 
 

A moda não vende apenas roupas, acessórios ou cortes de 
cabelo. Ela vende um estilo de vida, revela posições sociais e 
participa da construção de identidades sociais. Acerca dos 
estudos sociológicos sobre o consumo, assinale o que for 
correto.  
 
01) A moda enfatiza, sobretudo, o valor de uso dos produtos. 
02) Quando um produto típico das elites se torna acessível a 

um número maior de pessoas, ele perde sua capacidade de 
distinção social. 

04) A moda expressa a necessidade de constante renovação da 
indústria. 

08) A criação de valores simbólicos para os produtos é uma 
característica da moda. 

16) A sociedade de consumo cria identidades, diferenciando as 
pessoas em um cenário mercadológico cada vez mais 
homogeneizado pela oferta similar de produtos. 

 

 

 
 
 
  Questão   08  ——————————————————— 
 

Acerca do tema “etnocentrismo”, assinale o que for correto.  
 
01) O avanço da globalização diminuiu a manifestação do 

etnocentrismo no mundo. 
02) A xenofobia se configura como uma das consequências 

práticas do etnocentrismo no dia a dia. 
04) O etnocentrismo é uma expressão característica de culturas 

orientais, que tendem a desprezar as influências vindas do 
ocidente. 

08) A posição etnocêntrica toma a cultura a que se pertence 
como medida de julgamento e de análise do mundo. 

16) Muitos processos de genocídio e de extermínio de 
populações étnicas foram justificados, ao longo da história, 
como imposição e conquista de uma cultura supostamente 
mais forte sobre outra, mais débil e fraca.  
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  Questão   09  ——————————————————— 
 

“Você sabe o que é caviar? 
Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar 
Você sabe o que é caviar?  
[...]  
Caviar é comida de rico  
curioso fico 
só sei que se come” 

 
(Caviar. Compositor: Trio Calafrio; intérprete: Zeca Pagodinho, 
álbum Deixa a vida me levar, 2002). 
 
A letra de “Caviar” problematiza os hábitos alimentares das 
pessoas de maneira irônica e descontraída. Esse, todavia, é um 
tema sociológico bastante relevante, pois a alimentação pode 
significar, no caso da humanidade, mais que apenas a 
sobrevivência física. Com base nos estudos sociológicos sobre  
cultura, gostos e estilos de vida, assinale o que for correto. 
 
01) Se, por um lado, a alimentação é uma demanda biológica 

dos seres vivos, no caso da humanidade, aquilo de que eles 
se alimentam é também culturalmente determinado. 

02) Aquilo de que as pessoas se alimentam pode vir a gerar um 
estilo de vida. 

04) As pessoas, mesmo em estado famélico, podem evitar 
determinados alimentos culturalmente interditados. 

08) A necessidade de se alimentar, por ser algo da ordem da 
biologia dos seres vivos, determina os valores sociais 
atribuídos aos alimentos. 

16) As opções alimentares das pessoas são desvinculadas de 
seus hábitos de classe. 

 

 

 
 
 
  Questão   10  ——————————————————— 
 

Um conceito importante nos estudos sociológicos sobre 
preconceito, discriminação e exclusão social é o de minoria. 
Acerca desse conceito, assinale o que for correto.  
 
01) A definição de minoria em Sociologia vincula-se, 

sobretudo, a uma condição política, social e econômica de 
desvantagem.  

02) As práticas discriminatórias, por vezes, são aplicadas por 
uma minoria numérica de pessoas que detém o poder 
político e econômico diante de outros grupos privados 
desse poder.  

04) Essa definição atende a critérios estatísticos que se referem 
a uma amostragem válida e representativa numericamente.  

08) Um grupo etnicamente dominante em um território não 
pode ser considerado uma minoria política, uma vez que o 
poder político se origina do número absoluto de pessoas 
que habitam um determinado espaço. 

16) Uma minoria numérica de pessoas detentora de poder 
econômico e cultural pode estigmatizar e estereotipar uma 
maioria de pessoas desprovida de tal poder.  

 

 

 
 
 
 
 

  Questão   11  ——————————————————— 
 

“A primeira condição de toda a história humana é, 
naturalmente, a existência de seres humanos vivos. A primeira 
situação a constatar é, portanto, a constituição corporal desses 
indivíduos e as relações que ela gera entre eles e o restante da 
natureza. [...] Toda historiografia deve partir dessas bases 
naturais e de sua transformação pela ação dos homens, no 
curso da história. Podem-se distinguir os homens dos animais 
pela consciência, pela religião e por tudo o que se queira. Mas 
eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que 
começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à 
frente é a própria consequência de sua organização corporal. 
Ao produzirem seus meios de existência, os homens produzem 
indiretamente sua própria vida material.” (MARX, K., 
ENGELS, F. A ideologia alemã. In: CASTRO, C. Textos 
básicos de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.12-13). 
Considerando o trecho acima e os fundamentos do 
conhecimento nas Ciências Sociais, assinale o que for correto. 
 
01) O trecho descrito acima é um exemplo clássico da 

concepção materialista da história. 
02) Para Marx e Engels, os homens diferenciam-se dos outros 

animais sobretudo por aquilo que realizam coletivamente 
no esforço para transformar a natureza, ou seja, pelo 
trabalho. 

04) Na perspectiva marxista, as ideias e as estruturas políticas 
estão entrelaçadas às atividades econômicas. 

08) Marx e Engels afirmam que, por serem fruto de seu meio 
social, os homens têm plena consciência de sua ação e 
posição, portanto jamais desenvolvem falsas concepções a 
respeito de si mesmos. 

16) Conforme afirma o texto, o desenvolvimento da economia 
acarreta o fim da Filosofia. 
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  Questão   12  ——————————————————— 
 

Black Mirror é uma série de televisão que se destaca por 
abordar de forma distópica as consequências sociais trazidas 
pelas novas tecnologias. No episódio Nosedive (em português 
traduzido como Queda Livre), que abre a terceira temporada da 
série, Lacie, uma garota comum, vive em um futuro próximo 
em que as pessoas podem avaliar seus companheiros, colegas 
de trabalho, amigos pessoais, vizinhos e todos os seus demais 
contatos por meio de um aplicativo que classifica as pessoas 
mediante um índice de aprovação que varia de 0 a 5 estrelas, 
em que 0 é a total impopularidade e 5 é o maior índice de 
aprovação. Lacie, que tem índice de popularidade em torno dos 
4 pontos, vive obcecada em atingir as 5 estrelas. Todas as suas 
ações cotidianas visam aumentar sua aprovação social. Embora 
seja uma série de ficção científica e sua ação se passe em um 
futuro não determinado, a série aborda discussões que se 
articulam às questões sociais contemporâneas. No caso do 
episódio descrito, as mídias sociais estão no centro do debate. 
Considerando a descrição do episódio Nosedive, exposto neste 
enunciado, e conhecimentos sobre o tema comunicação, cultura 
e ideologia, assinale o que for correto.  
 
01) Lacie utiliza os melhores recursos que tem à disposição 

para valorizar a si própria e se promover socialmente. Essa 
ação é semelhante a uma promoção de marketing cujo 
principal produto colocado no mercado pelas mídias 
sociais é a própria imagem pessoal. 

02) As curtidas permitidas pelos aplicativos das mídias sociais 
funcionam como ferramentas que estabelecem regras de 
comportamento social e são utilizadas, muitas vezes,  como 
definição do que é considerado apropriado ou transgressivo 
nas interações sociais. 

04) A ficção científica, gênero ao qual pertence a série Black 
Mirror, trata de forma fantasiosa questões que não têm 
relação alguma com a realidade histórica, portanto não 
devem ser objeto de análise das pesquisas sociológicas. 

08) As primeiras décadas do século XXI e as mídias digitais 
mostram que as formas de controle sobre a vida social, 
pública ou privada, estão em franca decadência.  

16) Muito antes do surgimento de tecnologias, como as mídias 
sociais, as pessoas  já se preocupavam com as formas de 
aceitação ou de rejeição social. Isso ainda é percebido, por 
exemplo, na interação entre grupos familiares, entre relações 
de vizinhança ou na imposição de estigmas sociais na escola. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   13  ——————————————————— 
 

“Tanto o tema das classes sociais quanto o da estratificação 
social são muito discutidos na literatura sociológica, por 
comportarem diferentes concepções de divisão da sociedade na 
civilização ocidental. As diferentes sociedades ocidentais e 
algumas não ocidentais foram apresentadas divididas em 
estratos e/ou camadas, ou seja, indivíduos e grupos estão 
dispostos de modo hierárquico na estrutura social.” (ARAÚJO, 
S. M. et al. Sociologia. São Paulo: Scipione, 2013, p.18). 
Acerca dos temas modos de vida, classes sociais e 
estratificação, assinale o que for correto. 
 
01) Segundo a teoria marxista, a sociedade capitalista é 

estratificada em duas principais classes sociais: a dos 
proprietários dos meios de produção (terra, fábricas, 
equipamentos etc) e a dos trabalhadores (aqueles que 
detêm apenas sua força de trabalho). 

02) Várias teorias sociológicas destacam que as divisões de 
classes podem comportar, além da questão econômica, 
hierarquias relacionadas ao gênero e à  etnia. 

04) Pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes 
posições de poder compartilham concepções opostas sobre 
valores diversos. Por exemplo, pessoas ricas e pobres 
divergem sobre valores religiosos, ainda que frequentem a 
mesma igreja e professem a mesma fé.  

08) O acesso a bens culturais e simbólicos não influencia a 
percepção das pessoas sobre sua posição social e sobre as 
expectativas que elas constroem sobre suas vidas. 

16) Pessoas que pertencem a um mesmo grupo social, seja ele 
um grupo religioso, familiar ou de trabalho, raramente se 
distinguem entre si em termos de valores defendidos. 
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  Questão   14  ——————————————————— 
 

Sobre os temas poder, política e dominação, assinale o que for 
correto. 
 
01) Para Weber, a política existe para eliminar as relações de 

dominação e de obediência entre os grupos sociais. 
02) Para Durkheim, o fim das estruturas políticas é a melhor 

maneira de controlar os impulsos individuais e de evitar os 
processos de corrupção. 

04) A análise histórica e sociológica dos movimentos sociais 
indica que as conquistas sociais não decorrem da luta 
política. As relações de conflito são expressões de guerra, 
portanto opostas aos avanços sociais. 

08) Para Weber, a política pode ser definida como a luta por 
participar do poder ou por influenciar sua repartição, seja 
entre Estados; seja na relação entre indivíduos. 

16) Para Rousseau, a noção de contrato social é o fundamento 
do Estado moderno. 

 

 

 
 
 
  Questão   15  ——————————————————— 
 

“O domínio de uma nova linguagem oferece, à pessoa que a 
domina, uma nova forma de conhecer a realidade, e de transmitir 
aos demais esse conhecimento. Cada linguagem é absolutamente 
insubstituível. Todas as linguagens se complementam no mais 
perfeito e amplo conhecimento do real. Isto é, a realidade é mais 
perfeita e amplamente conhecida através da soma de todas as 
linguagens capazes de expressá-la.” (BOAL, A. Teatro do 
oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010, p.180). Considerando o fragmento e 
conhecimentos sobre os significados plurais da cultura, assinale 
o que for correto. 
 
01) A linguagem é uma criação humana que amplia as 

capacidades cognitivas de conhecimento do homem em 
relação à natureza, a si próprio e às relações com outros 
seres humanos.  

02) A linguagem cultural e artística está completa quando 
atinge uma forma única e bem acabada de expressão. Por 
isso, a finalidade da arte é a construção do universalmente 
aceito como belo e agradável.  

04) A produção erudita, como a literatura e o teatro, é uma 
forma de linguagem que produz um conhecimento mais 
legítimo do que aquele apresentado nas manifestações 
culturais populares e folclóricas. Somente o erudito 
pertence ao campo das artes. 

08) A arte é expressão social e sua produção é uma forma de 
construção coletiva de significados. 

16) Para as teorias sociológicas, a Ciência é a forma mais 
elaborada de conhecimento sobre a realidade. A religião, a 
arte e outras formas simbólicas criadas pelo homem não 
geram um conhecimento legítimo sobre a realidade social. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Questão   16  ——————————————————— 
 

“Começar um namoro pode estressar mais do que terminá-lo. 
Há um número infindável de códigos a serem aprendidos. 
Situações novas e inusitadas lembram um campo minado. É 
preciso buscar a rota certa, caso não se deseje colidir com o 
blindado das defesas humanas.” (PAIVA, M. R. Crônicas para 
ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p.39). O trecho 
acima destaca, de forma bem humorada, os percursos nem 
sempre tranquilos da interação social. Sobre as relações entre 
indivíduos e sociedade, assinale o que for correto. 
 
01) As relações amorosas são tratadas pela Sociologia como 

expressões de interações espontâneas e harmônicas.  
02) As relações amorosas são simultaneamente subjetivas e 

sociais. Isso significa que elas são perpassadas por regras e 
por expectativas construídas pelo indivíduo na sua 
interação com o mundo social.  

04) Em uma perspectiva baseada na sociologia de Durkheim, o 
namoro e o casamento podem ser analisados como 
processos de coerção da sociedade sobre o indivíduo. 

08) Para a Sociologia, uma das características das relações 
familiares e de amizade é não serem regradas por padrões 
culturais.  

16) Para Weber, uma ação social não pode ser motivada por 
questões afetivas.  

 

 

 
  Questão   17  ——————————————————— 
 

Sobre as relações entre trabalho e sociedade, é correto afirmar 
que 
 
01) o avanço do capitalismo gerou, principalmente nos países 

sul-americanos, africanos e asiáticos, relações de trabalho 
caracterizadas pela estabilidade profissional, pela proteção 
dos direitos trabalhistas e pela redução do desemprego. 

02) as relações de trabalho, por serem atividades humanas, não 
podem ser organizadas por meio de princípios científicos. 

04) o que permite a produção industrial em massa é sua 
produção direcionada a um consumidor que não se 
distingue por faixas etárias, sexo ou estilo de vida. 

08) o sistema produtivo baseado em princípios de flexibilidade 
e de multifuncionalidade substituiu, nas primeiras décadas 
do século XXI, as formas de trabalho rural e industrial 
caracterizadas pelas atividades pré-estruturadas e 
repetitivas. 

16) as relações de trabalho são reguladas por um conjunto de 
leis e de normas sociais que estabelece os princípios de 
compra e venda da força de trabalho. 
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  Questão   18  ——————————————————— 
 

Assinale o que for correto em relação ao surgimento das 
Ciências Sociais e de suas perspectivas teóricas e 
metodológicas. 
 
01) Tal como a Física, a Química e a Biologia, a Sociologia 

surgiu como parte do desenvolvimento e dos 
desdobramentos do conhecimento científico. 

02) Somente com o surgimento da Sociologia e da Psicologia, 
por volta do século XVIII, a humanidade despertou sua 
curiosidade para o comportamento humano e suas 
consequências para as relações entre as pessoas. 

04) A Sociologia, como as demais ciências puras, não tem 
impacto prático na vida das pessoas.  

08) A avaliação de resultados de políticas públicas pode ser um 
dos objetivos da investigação sociológica.  

16) O estudo sociológico somente é possível porque a 
humanidade já atingiu seu completo desenvolvimento no 
processo de estruturação social.  

 

 

 
 
 
  Questão   19  ——————————————————— 
 

Sobre as relações entre Estado e sociedade, assinale o que for 
correto. 
 
01) A primeira forma de organização política formulada na 

história humana foi o regime democrático. 
02) O debate sobre questões de interesse comum é um dos 

principais valores da democracia. 
04) Um poder executivo fraco é elemento marcante das 

democracias representativas. 
08) No Brasil, os representantes do Poder Judiciário são eleitos 

pelo voto popular. 
16) Regime político é o conjunto de instituições, de leis e de 

valores que regula a luta pelo poder em determinada 
sociedade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   20  ——————————————————— 
 

Sobre os movimentos sociais, assinale o que for correto. 
 
01) Eles se organizam por princípios racionais e legais, 

portanto não incorporam demandas de ordem religiosa ou 
afetiva. 

02) A organização de movimentos sociais indica uma ruptura 
da ordem social. 

04) Os movimentos sociais revolucionários têm por objetivo 
promover uma reorganização radical da sociedade. 

08) Eles podem ser organizados como forma de reação a ideais 
progressistas. 

16) A luta pela terra é um movimento social tradicional da 
sociedade brasileira e se mantém por conta da concentração 
das propriedades rurais na mão de poucos proprietários. 

 

 

 


